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 מגרת המיילים
 קופי פייסט לכסף

 
:הנחיות לשימוש בקובץ זה  

" מגרת המיילים"הנמצא בתיקייה "  ימים למזומנים4"צפה קודם בסרטון  .1
 על הדיסק 

 
של שיווק באי מיילים בהם השתמשתי לייצר בקובץ הזה תמצא סדרות  .2

 .מכירות עבורי ועבור הלקוחות שלי
 

מופיע בנוסף .  ואופי הפעילות שלובתחילת כל סדרה מופיע שם העסק .3
 .התזמון של כל אי מייל על פי היום שהוא נשלח

 
 .כל מה שצריך לעשות זה קופי פייסט ולהתאים למוצרים והשירותים שלך .4

 
הם .  לצור קשר עם החברות המופיעות במיילים האלהנא לא: הערה חשובה

ולכן אני מבקש לכבד את מש בחומרים שלהם תהסכימו ללא כל תמורה שאש
 .רצונם

 
 , בהצלחה

 אבינועם שחר
 המכון לשיווק עסקים קטנים

 
 תכסף בקלוהרבה חובה לנסות כי זה מביא . ב.נ
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  ביגוד- Labels For Less  – 1דוגמא 

 1יום 

 חוגגים עם בגדים חדשים, ) פרטישם: (נושא

 )שם פרטי(שלום 

החלטתי לקיים מכירה מיוחדת שלה אני . החגים כבר כמעט כאן ואני רוצה לעזור לך לחגוג אותם עם בגדים חדשים
 על המותגים 50%מיום רביעי ועד שישי תוכלי גם לחסוך עד ' חוגגים את החגים עם בגדים חדשים'קוראת 

 . מקולקציית הקיץ וגם בונוס מתנה מאיתנו1+1בגד נוסף , המובילים

 .אז שימי לב למייל שלך בימים הקרובים
 ,בכבוד רב

 אורלי גלסמן
Labels For Less 

 
 )חניה מול החנות(תל אביב , 25המרד ' רח
 וערבי חג'  ו14.00 - 09.00'  ה-' א19.00 - 09.00:   שעות פתיחה 077-5102150: '  טל

 לפני שנתיים כי כדי שאת תוכלי לרכוש מותגי יוקרה באיכות  LFLשהסיבה שפתחתי את רק רציתי לומר לך . ב.נ
 'חוגגים את החגים עם בגדים חדשים '–לכן אני ממליצה לך לנצל את המכירה המיוחדת . גבוה ובמחירים משתלמים

 2יום 

 תתחילי לחגוג עם בגדים חדשים) שם פרטי(שלום : נושא

 )שם פרטי(שלום 

ש מעבר לפינה וכפי שהבטחתי במסר הקודם ששלחתי לך החל מהיום ועד לסגירת החנות ביום ראש השנה ממ
 ,Oskaבה תוכלי לרכוש פרטיים של המותגים ' חוגגים את החגים עם בגדים חדשים '-שיש תתקיים מכירה מיוחדת 

Dolce & Gabbana, Tuzzi, Windsor, Otto Kern,ועוד ועוד . 

  :'ם את החגים עם בגדים חדשיםחוגגי'אזה הנה הפרטים של 

 )הפריט הזול מביניהם( על קולקציית הקיץ 1+1 •

 מתנה על כל רכישה  •

 . על נעליים50%-30%וגם הנחה של  •
 

 ,בכבוד רב
 אורלי גלסמן

Labels For Less 
 

 )חניה מול החנות(תל אביב , 25המרד ' רח
 וערבי חג'  ו14.00 - 09.00'  ה-' א19.00 - 09.00:   שעות פתיחה 077-5102150: '  טל

  אז בואי עכשיו למדוד בגדים חדשים14:00-המכירה נסגרת ביום שישי הקרוב ב. ב.נ

 5יום 

  חגיגת הבגדים החדשים מסתיימת מחר: נושא(

 ,)שם פרטי(שלום 
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חוגגגים את החגים עם  '– Labels For Lessעדיין יש לך זמן להגיע למכירה המיוחדת שאנו עורכים במתחים 
 ... תוכלי להנות מ14:00עד לסגירת הסייל מחר ביום שישי בשעה . 'ים חדשיםבגד

:  

 )הפריט הזול מביניהם( על קולקציית הקיץ 1+1 •

 מתנה על כל רכישה  •

 . על נעליים50%-30%וגם הנחה של  •

 . ועוד ועוד,Oska, Dolce & Gabbana, Tuzzi, Windsor, Otto Kernעל המותגים 
 ,בברכה

 אורלי גלסמן
 )חניה מול החנות(תל אביב , 25המרד ' רח
 וערבי חג'  ו14.00 - 09.00'  ה-' א19.00 - 09.00:   שעות פתיחה 077-5102150: ' טל

 נצלי את ההזדמנות לחסוך מאות שקלים על בגדים חדשים ויוקרתיים אז 14:00-במחר המכירה נסגרת . ב.נ

 6יום 

 . היום ננעלת חגיגת הבגדים החדשים: נושא

 

 ,)שם פרטי(ם שלו

. למרות החוויה המלחיצה לעיתים אני ממש נהנית לפגוש את כל המשפחה ולאכול גפילטע. ראש השנה בשבוע הבא
אז לפני שאני מתפנה להכנות לקראת הארוחה המשפחתית הגדולה אני רוצה שולחת לך תזכורת אחרונה לגבי 

 .14:00יום בדיוק בשעה שנסגר ה' חוגגים את החגים עם בגדים חדשים'המכירה המיוחדת 

 : אז הנה שוב הפרטים

 )הפריט הזול מביניהם( על קולקציית הקיץ 1+1 •

 מתנה על כל רכישה  •

 . על נעליים50%-30%וגם הנחה של  •

 . ועוד ועוד,Oska, Dolce & Gabbana, Tuzzi, Windsor, Otto Kernעל המותגים 
 ,בברכה

 אורלי גלסמן
 )חנותחניה מול ה(תל אביב , 25המרד ' רח
 וערבי חג'  ו14.00 - 09.00'  ה-' א19.00 - 09.00:   שעות פתיחה 077-5102150: ' טל

 על בגדים חדשים איתם תוכלי 50% תוכלי לחסוך עד 14:00היום עד , כאמור. מאחלת לך שנה טובה ופוריה. ב.נ
 להגיע לארוחה
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  תוכנת ניהול לעסק–  בית תוכנה–מקשרון  2 וגמאד

 1יום 

 "עסק מתוקתק"את החג עם חוגגים , )ם פרטיש: (נושא

 ,)שם פרטי(שלום 

על מנת שתוכל לנהל את . בראש שקט עם עסק מתוקתקהחגים כבר כמעט כאן ואני רוצה לעזור לך לחגוג אותם 
החל מיום ". חוגגים את החג עם עסק מתוקתק"החלטתי לקיים מבצע מיוחד שלו אני קורא , עסקך ולא הוא אותך

 תוכל להוריד חינם את תוכנת מקושרון שנותנת לך את הכלים לנהל את העסק 15:00ב החג ברביעי בשישי ועד ער
 50%- שעת הדרכה ב–נוסף להורדה החינם תוכל להנות גם מבונוס . והלקוחות שלך בקלות ובההתאמה אישית

 . הנחה

 .לב למייל שלך בימים הקרוביםם אז שי
 ,להשתמע 

 
 יאן

 מקושרון

il.co.mekashron.www 
03-5603536 

ניהול , מעקב התקשרויות לקוח:  רק רציתי לציין חלק קטן ממה שהתוכנה תוכללעשות עבור העסק שלך.ב.נ
, לכן. וכל זה בהתאמה אישית לעסק שלך. הפקת חשבוניות ועוד, שליחת הודעות אישיות, חיובי אשראי, תשלומים

 " חוגגים את החג עם עסק מתוקתק "מבצע המיוחד הזהמליץ לך לנצל את האני מ

 3יום 

  לחגוג עם עסק מתוקתקתתחיל) שם פרטי(שלום : נושא

 )שם פרטי(שלום 

 רביעי בצהרייםראש השנה ממש מעבר לפינה וכפי שהבטחתי במסר הקודם ששלחתי לך החל מהיום ועד ליום 
 להוריד חינם את תוכנת מקושרון ולהנות  בה תוכל"חג עם עסק מתוקתקחוגגים את ה"  - מבצע מיוחדתתקיים 

 .מ"כולל מע ₪ 140רק ,  הנחה50%-מבונוס שעת הדרכה ב

 : שתעזור לך לחגוג חג בראש שקט ועם עסק מתוקתק  תוכנת ניהול העסקים-הנה מספר יתרונות של מקושרון 
 

מעקב , יפוש ופילוח נתונים קלח,  בניית שדות מותאמים אישית- ניהול לקוחות קל ונוח •

 .התקשרות ועוד
 

חיובי כרטיסי , תפעול מנוי חודשי, חובות, תשלומים,  מעקב אחרי מלאים-ניהול מכירות פשוט •

 ועודהפקת חשבוניות , אשראי
 

 Google ,Outlookנכרון אוטומטי מול יומן  עם ס יומן פגישות מתקדם-יומן וניהול פגישות •

 .טלפונים חכמים ועוד
 

 ממוענים אישית ללקוחות SMS-פקסים ו, ליחת מייליםש •

 , בברכה
 יאן

 מקושרון

il.co.mekashron.www 
03-5603536 
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 כדאי שתתחיל בהורדת מקשרון ובשעת ההדרכה עוד היום אז 15:00- הקרוב ברביעי נסגר ביום מבצעה. ב.נ

 5יום 

  מסתיימת מחרתיים" ק המתוקתקהעס"חגיגת : נושא

 ,)שם פרטי(שלום 

עד לסגירת המבצע ". חוגגים את החג עם עסק מתוקתק "–עדיין יש לך זמן להנות מהמבצע המיוחד שאנו עורכים
  :... תוכלי להנות מ15:00מחרתיים בשעה 

 טתוכנה שתתן לך את הכלים לנהל את העסק בקלות ובראש שק, הורדה חינם של תוכנת מקשרון •

 .מ"כולל מע ₪  140 הנחה רק 50%-בונוס שעת הדרכה ב •
 

 ,בברכה
 יאן

 מקושרון

il.co.mekashron.www 
03-5603536 

 

, נצל את ההזדמנות לחסוך מאות שקלים ולהנות מראש שקט בעבודה אז 15:00-במבצע נסגר מחרתיים ה. ב.נ
 מתח בעזרת הורדת מקושרוןותתחיל להוריד את ה

 6יום 

 "העסק המתוקתק"היום ננעלת חגיגת : נושא

 ,)שם פרטי(שלום 

. למרות החוויה המלחיצה לעיתים אני ממש נהנה לפגוש את כל המשפחה ולאכול גפילטע. ראש השנה בשבוע הבא
ונה לגבי המבצע אז לפני שאני מתפנה להכנות לקראת הארוחה המשפחתית הגדולה אני שולח לך תזכורת אחר

 .15:00שנסגרת היום בדיוק בשעה ' חוגגים את החג עם עסק מתוקתק'המיוחד 

 : אז הנה שוב הפרטים

 . הורדה חינם של תוכנת מקושרון-לכבוד החג •

התוכנה . מקושרון היא תוכנה לניהול עסקי שתתן לך את הכלים לנהל את העסק בקלות ובראש שקט •
כאבי ראש "שלומים ופגישות בהתאמה אישית לעסק שלך ומונעת ת, מכירות, מאפשרת ניהול לקוחות

 "מיותרים

  ! ! !מ"כולל מע ₪  140 הנחה רק 50%-בונוס שעת הדרכה ב  -בנוסף •
 

 יאן
 מקושרון

il.co.mekashron.www 
03-5603536 

 על שעת הדרכה ולהוריד חינם את 50% תוכל לחסוך עד 15:00 היום עד, כאמור. מאחל לך שנה טובה ופוריה. ב.נ
 התוכנה שתתקתק לך את העסק ותאפשר לך להיות בראש שקט בחג 
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  יום90מדריך איך תכפיל את המכירות תוך  – המכון לשיווק עסקים קטנים – 3דוגמא 

 

 בעל עסק הודעה חשובה ביותר: נושא
 

 ,]]שם[[שלום 
 

אתה . שאתה יכול למכור יותר בעסק שלך אבל פשוט לא מצליח, וויח מספיק כסףאם אתה מרגיש שאתה לא מר
 . תרצה לקרוא את המסר הבא

 
 שיטות שתוכל 3אלה . ישנו מכרה זהב שמסתתר ממש מתחת לאף שלך ואני אגלה לך אותו לגמרי בחינם, שים לב

 :לחץ על הקישור הבא.  יום90ליישם בקלות ויכפילו לך את המכירות תוך 
  יום90איך להכפיל את המכירות תוך 

 
אחרי שתלחץ על קישור תוכל הוריד בחינם חוברת קצרה שתגלה לך איך אתה יכול ללא מאמץ להכפיל את 

זמן מוגבל אתה אבל עכשיו ל. החוברת הזו כל כך טובה שכבר הציעו לי למכור אותה בכסף. המכירות תוך זמן קצר
 :יכול לתפוס את העותק שלך אם תפעל מהר

  יום90איך להכפיל את המכירות תוך 
 

 שיטות בדוקות בהן עסקים 3אלא רק , תרגיל עוקץ או הצעה להצטרף לשיווק רב שיכבתי', אין כאן שום קאץ
 :כל זה מסתתר מתחת לעף שלך לא מסקרן אותך. םמצליחים משתמשים כבר מאות שני

 
  יום90איך להכפיל את המכירות תוך 

 
 ,לשילוש ההכנסות שלך

 אבינועם שחר
 המכון לשיווק עסקים קטנים

 
לכן לא תקבל את המייל . תעל פי חוק הספאם מותר לי להצעי לך להצטרף לרשימת תפוצה שלי רק פעם אח. ב.נ

 :אז נצל את ההזדמנות כל עוד היא כאן. הזה יותר אף פעם
  יום90איך להכפיל את המכירות תוך 

 

  מכירת שעת הדרכה–בית תוכנה  – מקשרון  – 4דוגמא 
 

  התוכנה של ההורדה אחרי –  1 יום

 
 !תודה לך להגיד תירצי}, שם{: נושא

 
 ,]]שם [[שלום

 
 צריך אתה. יקר מאוד שלך שהזמן יודע אני עסק כבעל. מקשרון את להוריד שבחרת תודה לך להגיד רציתי רק

 . לעשות ורצית חלמת באמת שאתה למה קשורים לא שבכלל דברים ואחד מאה עם להתעסק
 )מכירה לעמוד קישור(

 משוכלל בקרה מרכז לך בונים אנחנו מקשרון עם. זמן לך לחסוך בשביל. 'מקשרון 'את שהוצאנו הסיבה זוהי למעשה
 כל עומדת איפה תמיד תדע אם לך יוריד זה לחץ כמה תחשוב. שלך העסק על מדיוקת מצב תמונת לך שנותן

 . לא עוד' ב ולקוח שילם' א לקוח אם. הזמנה
 

 את שתגביר מקשרון עם הדרכה. יוחדמ במחיר הדרכה שעת הקרובים ימים בעשרה לך להציע רוצה אני לכן
 :כאן בקישור המבצע על הפרטים כל. זמן לך ותחסוך בעסק אצלך העבודה של האפקטיביות

 )מכירה לעמוד קישור(
 

 ,רב בכבוד
 מקשרון ל"מנכ – מילר יאן
 
  ☺התוכנה על פידבק ממך לקבל אשמח. ב.נ
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  3 יום

 
 עסקים הורס מה]] שם : [[נושא

 
 ,]]שם [[שלום

 
: יום כל להתמודד צריך אתה לחצים איזה אם בדיוק יודע אני. בלחצים לעמוד היכולת חוסר זה עסקים שהורס המ

 . נגמר לא שזה נראה לפעמים. בנקים, ספקים, עובדים, לקוחות
 )מכירה לעמודה קישור(

 כלי רציתי גןמאור אדם לא שאני ובגלל בעסק שלי האישי הלחץ על להקל כדי מקשרון את שכתבתי הסיבה זוהי
 . ביותר אפקטיבית בצורה לנהל יכולת לי שיתן

 
 במחיר הדרכה שעת. עסקים 1,000 מעל עם בעבודה צברנו שכבר המומחיות  להנות ימים 7 עוד רק לך נותרו
  ). ☺חרוז של יופי לי יצא (מקשרון עם נכון לעבוד איך בדיוק לך שתראה מיוחד

 )מכירה לעמוד קישור(
 

 , בברכה
 מקשרון ל"מנכ – לרמי יאן
 
 .שלך לעסק לעזור היא מקשרון של שהמטרה שתבין לי חשוב. ב.נ
 

 5 יום

 אשמתך לא זאת ]]שם[[: נושא
 

 ,]]שם [[שלום
 ? חלמת מה על העסק את כשהקמת

 אף אחד אף. בעייתיים עובדים , ספקים, מלאי ניהול, מכירות , שיווק עם להתמודד שתצטרף לך סיפר לא אחד אף
 . בכבוד להתפרנס וגם לעולם חדש משהו להביא זה שרציתי מה כל. זה את אחר לא פעם

 )מכירה לעמודה קישור(
, עליך להקל רוצה אני. שלך החלומות את לפתח להמשיך לך לעזור רוצה אני. גדול משהו פה לך לומר רוצה אני

 הפיקוח את לשפר לך לעזור. שלך בעסק נסבלים הבלתי היומיומיים לתהליכים שנלווה המתח כל את ממך להוריד
 . אותי ונסה בוא? גדול נשמע. השוטפת העבודה על ולהקל

 )מכירה לעמוד קישור(
 

 , בברכה
 מקשרון ל"מנכ – מילר יאן
 
 .ימים 5 לעוד רק תוקף ההצעה, מתקצר זמננו זה זוהו. ב.נ
 
 

  7 יום

 
 מדשדשים וקטנים גדלים גדולים עסקים למה] שם: [נושא

 
 , ]]שם [[שלום

 גדולים עסקים בין מהותי הכי ההבדל? זה על מדברים לא פעם אף ולמה. לקטנים גדולים עסקים בין ההבדל מה
 . SYSTEM-ה הוא קטנים לעסקים

 )מכירה לעמוד קישור(
 להם יש כי מה לעשות צריך הוא מתי יודע עובד כל. שעובדת מערכת להם יש כי יעילים יותר הרבה גדולים עסקים

 . שלך לארגון  SYSTEM תכניס. בשבילך תעשה מקשרון על שהדרכה מה זה. בהם שתומכים גייםטכנולו כלים
 )מכירה לעמוד קישור(

-ל להפוך אנס'הצ את שלך לעסק שתיתן שווה לא. הדרכה לשעת המיוחדת מההצעה להנות ימים 3 עוד לך נותרו
SYSTEM שעובד? 

 
 ,בברכה
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 מקשרון ל"מנכ – מילר יאן
 
 .הדרכה תזמין פשוט הזמן על חבל לא אבל לך לכתוב הנהנ ממש אני. ב.נ
 

  9 יום

 
 שלך האחרונה ההזדמנות זו מחר] שם: [נושא

 
 ,]]שם [[שלום
 שלך ההזדמנות באמת אבל. שלי המיילים לקריאת מקדיש שאתה הזמן את מעריך מאוד שאני שתדע לי חשוב
 .מחר ממש – מסתיימת אוטוטו הדרכה לשעת ההטבה לקבל

 )מכירה לעמוד קישור(
 :בשבילך שנעשה מה זה אז

 מקשרון על צעד אחר צעד הדרכה �
  שעובד אצלךSYSTEMהטמאת  �
 חסכון אדיר בזמן �
 מרכז בקרה מתקדם בשבילך �

 ?שאמשיך
 )קישור לעמוד מכירה(
 

 ,בכבוד רב
  מקשרון-יאן מילר 

 

 

 PRBLITZערכת יחסי ציבור  – המכון לשיווק עסקים קטנים – 5דוגמא 

 1יום 

 !תודה: שאנו

 ,]]שם[[שלום 

 . הנחה50%-שלי ב  תוכל לקבל את ערכת יחסי הציבור28.2-עד חצות בעוד ארבעה ימים מעכשיו ב

 :תוכל לקבל את העותק שלך כאן. מכותב לניוזלטר שלי על כך שאתה תודה המכירה הזאת היא הדרך שלי לומר לך

2356=?page_id/cc.bitt.www://http 

----------------------- 

  בונוסים בחינם5 הנחה וקבל ממני עוד 50%-נסה את הערכה שלי ב

---------------------- 

 372הכוללים גם מספרים ניידים ואי מיילים של  כאן תמצא פרטים מלאים -  רשימת עיתונאים- ! 1בונוס 

ניהול , לייף סטייל, טיפוח, מחשבים, יזמות, מזון, מגוון תחומים כמו צרכנות כסיםאלה אנשי תקשורת המ. עיתונאים
 .חשובים למגזינים ולאתרי האינטרנט הכי, תמצא שם אנשי קשר לתוכניות טלוויזיה. ועוד ועוד

 ,רפואה משלימה, אופנה, צרכנות:  הודעות לעיתונות בתחומים הבאים14 עוד - "מפלצתי"ארגז כלים ! 2בונוס 

, ידיעות אחרונות :יזמות והכתבות שהן הולידו בעיתונים כמו, תרבות, פיננסים, עיצוב, מזון, תשתיות ,משאבי אנוש
כל .  שקלים64,000-שילמו לי עבורן כ מדובר בכתבות שהלקוחות שלי. מקומונים ועוד, דה מרקר, גלובס, מעריב

 .לךלתחום ש מה שאתה צריך לעשות הוא קופי פייסט ואת ההתאמות



2011יות שמורות למכון לשיווק עסקים קטנים וכל הזכ  
www.avinoams.co.il 

תל אביב, 71פרישמן ' רח | 077-5009705' טל  

ל רשת החנויות "של ארז גור מנכ במסגרת התוכנית תקבל גם הרצאה - מכירות איך להפוך למגנט ! 3בונוס 

 חנויות 19דרכו בחנות אחת קטנה והפך אותה לרשת עם  התחיל את גור. פט ביי  -המספקת מוצרים לבעלי חיות 
 .גור יתן לך טיפים על איך למכור בגדול ובקטן. ח בשנה"יון שמל 10בפריסה ארצית ומחזור מכירות של 

שלה להביא לפריצת  אני מאוד מאמין בתוכנית הזו וביכולת - ליחסי ציבור שלך  שעות הדרכה אישיות2 ! 4בונוס 

רוצה שתצליח ולכן אני מציע לך את העזרה  אני באמת. אני לא זורק אותך למים הקרים, שים לב . דרך בעסק שלך
החודשיים הראשונים תוכל לקבל ממני הדרכה טלפונית למשך  בכל שבוע לאורך, אחרי שתקבל את הערכה. שלי

 .שאתה יצרת רבע שעה לשימוש נכון בחומרים

טריקים ושיטות עבודה ,  טיפים20משודרגת הכוללת עוד  חוברת הדרכה בגירסא - "סודות החשיפה ! "5בונוס 

 דוגמאות להודעות 6בחוברת עוד . מקצועיים לקדם את לקוחותיהם בתקשורת בהם משתמשים אנשים יחסי ציבור
 .לאייטמים לטלוויזיה והכתבות שהן ייצרו לעיתונות והצעות

 :הנה הקישור שוב.  הנחה%50-ב יש כאן המון ממתקים ותקבל אותם לגמרי בחינם כשתנסה את הערכה שלי! וואו
2356=?page_id/cc.bitt.www://http 

  

 ,להשתמע

 אבינועם

את נוסחת יחסי הציבור  אם אתה רוצה לנסות. המכירה המיוחדת הזאת מסתיימת בעוד ארבעה ימים. ב.נ
 page_id/cc.bitt.www://http?=2356 : הנחה תקליק על הלינק%50-המהפכנית שלי לעסקים קטנים ב

 
 2יום 

 

 אסור לך להחמיץ את זה]] שם: [[נושא
 

 ,]]שם[[שלום 

זו . המלאה שלי לעסקים קטנים את ערכת יחסי הציבור, אתמול כתבתי לך על העסקה המדהימה שאני מציע לך
 .שאתה מכותב לרשימת התפוצה שלי על כך תודה ענקית הדרך שלי לומר לך

 .ודא שקיבלת וקראת את האי מייל שלי מאתמולרק רציתי לו.... 

כאן תוכל לקבל את .  הנחה50%-ב PRblitzבשלושת הימים הקרובים תוכל לנסות את ערכת יחסי הציבור שלי  
 page_id/cc.bitt.www://http?=2356 :העותק שלך בחצי מהמחיר

  

תפוס את העותק , Jהניוזלטר שלי   הזו היא הדרך שלי לומר תודה לכל האנשים שקוראים אתהמכירה המיוחדת
 page_id/cc.bitt.www://http?=2356  :%50שלך ותחסוך 

 ------------------------- 

 בחינם ם בונוסי5 הנחה וקבל ממני עוד 50%-נסה את הערכה שלי ב

-------------------------- 
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 :יעשו את העבודה  הבונוסים האלה5 אולי 50%-אם לא מספיקה לך העובדה שאני מציע את הערכה ב

 372הכוללים גם מספרים ניידים ואי מיילים של  כאן תמצא פרטים מלאים -  רשימת עיתונאים- ! 1בונוס 

ניהול , לייף סטייל, טיפוח, מחשבים, יזמות, מזון, ים כמו צרכנותמגוון תחומ אלה אנשי תקשורת המכסים. עיתונאים
 .חשובים למגזינים ולאתרי האינטרנט הכי, תמצא שם אנשי קשר לתוכניות טלוויזיה. ועוד ועוד

, רפואה משלימה, אופנה, צרכנות:  הודעות לעיתונות בתחומים הבאים14 עוד - "מפלצתי"ארגז כלים ! 2בונוס 

, ידיעות אחרונות :יזמות והכתבות שהן הולידו בעיתונים כמו, תרבות, פיננסים, עיצוב, מזון, תיותתש ,משאבי אנוש
כל .  שקלים64,000-שילמו לי עבורן כ מדובר בכתבות שהלקוחות שלי. מקומונים ועוד, דה מרקר, גלובס, מעריב

 .לתחום שלך מה שאתה צריך לעשות הוא קופי פייסט ואת ההתאמות

ל רשת החניות "של ארז גור מנכ במסגרת התוכנית תקבל גם הרצאה - מכירות יך להפוך למגנטא ! 3בונוס 

 חנויות 19דרכו בחנות אחת קטנה והפך אותה לרשת עם  התחיל את גור. פט ביי  -המספקת מוצרים לבעלי חיות 
 . בגדול ובקטןגור יתן לך טיפים על איך למכור. ח בשנה"מליון ש 10בפריסה ארצית ומחזור מכירות של 

שלה להביא לפריצת  אני מאוד מאמין בתוכנית הזו וביכולת - ליחסי ציבור שלך  שעות הדרכה אישיות2 ! 4בונוס 

רוצה שתצליח ולכן אני מציע לך את העזרה  אני באמת. אני לא זורק אותך למים הקרים, שים לב . דרך בעסק שלך
ודשיים הראשונים תוכל לקבל ממני הדרכה טלפונית למשך הח בכל שבוע לאורך, אחרי שתקבל את הערכה. שלי

 .שאתה יצרת רבע שעה לשימוש נכון בחומרים

טריקים ושיטות עבודה ,  טיפים20משודרגת הכוללת עוד  חוברת הדרכה בגירסא - "סודות החשיפה ! "5בונוס 

 דוגמאות להודעות 6עוד בחוברת . מקצועיים לקדם את לקוחותיהם בתקשורת בהם משתמשים אנשים יחסי ציבור
 .לאייטמים לטלוויזיה והכתבות שהן ייצרו לעיתונות והצעות

 יש כאן מלא ממתקים! וואו 

 page_id/cc.bitt.www://http?=2356 :הנה הקישור לעמוד המכירה. אז כדי שתמהר לפני שיגמר

 ,להשתמע בקרוב 

  שחראבינועם 

 . הנחה נגמרת בחצות בעוד שלושה ימים50%בה תקבל , ההצעה הזאת. ב.נ 

 
  3יום 

 

 היום האחרון ליחסי ציבור שלך]] שם[[: נושא
 

 ,]]שם[[שלום 

 .מחר  הנחה מסתיימת50%המכירה המיוחדת בה תוכל לקבל את ערכת יחסי הציבור שלי ב

 page_id/cc.bitt.www://http?=2356 :כל הסיפור נמצא כאן

 .שלך המכירה הזאת היא הדרך שלי לומר לך תודה על כך שאתה מקדם את העסק

 :50%הנה שוב הקישור לעמוד המיוחד בו תוכל לחסוך 

2356=?page_id/cc.bitt.www://http 
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 ---------------------------- 

 בחינם  בונוסים5 הנחה וקבל ממני עוד 50%-נסה את הערכה שלי ב

---------------------------- 

 :שאני מציע ישכנעו אותך  המתנות השוות5 אולי 50%-אם לא מספיקה לך העובדה שאני מציע את הערכה ב

 372לים גם מספרים ניידים ואי מיילים של הכול כאן תמצא פרטים מלאים -  רשימת עיתונאים- ! 1בונוס 

ניהול , לייף סטייל, טיפוח, מחשבים, יזמות, מזון, מגוון תחומים כמו צרכנות אלה אנשי תקשורת המכסים. עיתונאים
 .חשובים למגזינים ולאתרי האינטרנט הכי, תמצא שם אנשי קשר לתוכניות טלוויזיה. ועוד ועוד

, רפואה משלימה, אופנה, צרכנות:  הודעות לעיתונות בתחומים הבאים14 עוד - "מפלצתי"ארגז כלים ! 2בונוס 

, ידיעות אחרונות :יזמות והכתבות שהן הולידו בעיתונים כמו, תרבות, פיננסים, עיצוב, מזון, תשתיות ,משאבי אנוש
כל .  שקלים64,000-שילמו לי עבורן כ מדובר בכתבות שהלקוחות שלי. מקומונים ועוד, דה מרקר, גלובס, מעריב

 .לתחום שלך מה שאתה צריך לעשות הוא קופי פייסט ואת ההתאמות

ל רשת החנויות "של ארז גור מנכ במסגרת התוכנית תקבל גם הרצאה - מכירות איך להפוך למגנט ! 3בונוס 

יות  חנו19דרכו בחנות אחת קטנה והפך אותה לרשת עם  התחיל את גור.  פט ביי-המספקת מוצרים לבעלי חיות 
 .גור יתן לך טיפים על איך למכור בגדול ובקטן. ח בשנה"מליון ש 10בפריסה ארצית ומחזור מכירות של 

שלה להביא לפריצת  אני מאוד מאמין בתוכנית הזו וביכולת - ליחסי ציבור שלך  שעות הדרכה אישיות2 ! 4בונוס 

רוצה שתצליח ולכן אני מציע לך את העזרה  אני באמת. אני לא זורק אותך למים הקרים, שים לב . דרך בעסק שלך
החודשיים הראשונים תוכל לקבל ממני הדרכה טלפונית למשך  בכל שבוע לאורך, אחרי שתקבל את הערכה. שלי

 .שאתה יצרת רבע שעה לשימוש נכון בחומרים

טות עבודה טריקים ושי,  טיפים20משודרגת הכוללת עוד  חוברת הדרכה בגירסא - "סודות החשיפה ! "5בונוס 

 דוגמאות להודעות 6בחוברת עוד . מקצועיים לקדם את לקוחותיהם בתקשורת בהם משתמשים אנשים יחסי ציבור
 .לאייטמים לטלוויזיה והכתבות שהן ייצרו לעיתונות והצעות

 !וואו

 . הנחה50%-ב זה המון ממתקים ואפשר לקבל אותם לגמרי בחינם ברגע שתתנסה בערכה שלי

 :לך לפי שיגמר כאןתפוס את העותק ש

2356=?page_id/cc.bitt.www://http 

 ,להשתמע

 אבינועם 

 המכירה המיוחדת הזאת מסתיימת מחר בחצות. ב.נ

 
 4יום 

 

 התראה אחרונה בהחלט]] שם[[נושא 
 

 ,]]שם[[שלום 
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 .מחר  הנחה מסתיימת50%יבור שלי בהמכירה המיוחדת בה תוכל לקבל את ערכת יחסי הצ

 page_id/cc.bitt.www://http?=2356 :כל הסיפור נמצא כאן

 .שלך המכירה הזאת היא הדרך שלי לומר לך תודה על כך שאתה מקדם את העסק

 :50%הנה שוב הקישור לעמוד המיוחד בו תוכל לחסוך 

2356=?page_id/cc.bitt.www://http 

 ---------------------------- 

 בחינם  בונוסים5 הנחה וקבל ממני עוד 50%-נסה את הערכה שלי ב

---------------------------- 

 :שאני מציע ישכנעו אותך ות המתנות השו5 אולי 50%-אם לא מספיקה לך העובדה שאני מציע את הערכה ב

 372הכוללים גם מספרים ניידים ואי מיילים של  כאן תמצא פרטים מלאים -  רשימת עיתונאים- ! 1בונוס 

ניהול , לייף סטייל, טיפוח, מחשבים, יזמות, מזון, מגוון תחומים כמו צרכנות אלה אנשי תקשורת המכסים. עיתונאים
 .חשובים למגזינים ולאתרי האינטרנט הכי, יות טלוויזיהתמצא שם אנשי קשר לתוכנ. ועוד ועוד

, רפואה משלימה, אופנה, צרכנות:  הודעות לעיתונות בתחומים הבאים14 עוד - "מפלצתי"ארגז כלים ! 2בונוס 

, ידיעות אחרונות :יזמות והכתבות שהן הולידו בעיתונים כמו, תרבות, פיננסים, עיצוב, מזון, תשתיות ,משאבי אנוש
כל .  שקלים64,000-שילמו לי עבורן כ מדובר בכתבות שהלקוחות שלי. מקומונים ועוד, דה מרקר, גלובס, במערי

 .לתחום שלך מה שאתה צריך לעשות הוא קופי פייסט ואת ההתאמות

ל רשת החנויות "של ארז גור מנכ במסגרת התוכנית תקבל גם הרצאה - מכירות איך להפוך למגנט ! 3בונוס 

 חנויות 19דרכו בחנות אחת קטנה והפך אותה לרשת עם  התחיל את גור.  פט ביי-ם לבעלי חיות המספקת מוצרי
 .גור יתן לך טיפים על איך למכור בגדול ובקטן. ח בשנה"מליון ש 10בפריסה ארצית ומחזור מכירות של 

שלה להביא לפריצת  לתאני מאוד מאמין בתוכנית הזו וביכו - ליחסי ציבור שלך  שעות הדרכה אישיות2 ! 4בונוס 

רוצה שתצליח ולכן אני מציע לך את העזרה  אני באמת. אני לא זורק אותך למים הקרים, שים לב . דרך בעסק שלך
החודשיים הראשונים תוכל לקבל ממני הדרכה טלפונית למשך  בכל שבוע לאורך, אחרי שתקבל את הערכה. שלי

 .שאתה יצרת רבע שעה לשימוש נכון בחומרים

טריקים ושיטות עבודה ,  טיפים20משודרגת הכוללת עוד  חוברת הדרכה בגירסא - "סודות החשיפה ! "5 בונוס

 דוגמאות להודעות 6בחוברת עוד . מקצועיים לקדם את לקוחותיהם בתקשורת בהם משתמשים אנשים יחסי ציבור
 .לאייטמים לטלוויזיה והכתבות שהן ייצרו לעיתונות והצעות

 !וואו

 . הנחה50%-ב ים ואפשר לקבל אותם לגמרי בחינם ברגע שתתנסה בערכה שליזה המון ממתק

 :תפוס את העותק שלך לפי שיגמר כאן

2356=?page_id/cc.bitt.www://http 

 ,להשתמע

 אבינועם 
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 המכירה המיוחדת הזאת מסתיימת מחר בחצות. ב.נ

 מכירת חיסול חורף -גדי מעצבים  דואט ב– 6דוגמא 
 

 1 יום

 
 שהשתגעתי לי אומרים}, שם{: נושא

 
 ,]שם [שלום

 
 הדרך זו מבחינתי אבל שהשתגעתי אומרות שלי חברות. בדואט מיוחדת ממש ממש מכירת עושה אני הבא בשבוע

 .דואט של הזה האינטימי מהמועדון חלק שאת כך על תודה לך לומר
 
 זה לעשות צריכה שאת מה כל אז בחנות והאקססוריז הבגדים כל על ת ו פ ר ו ט מ הנחות ויהי הבא בשבוע קיצורב

 . אותך אעדכן כבר ואני שלך למייל קשובה להיות
 

 ,בקרוב להשתמע
  חיטמן חנה

 מעצבים בגדי דואט 
cloths.duet/com.facebook.www 

 
 שלך שהזמן ויודעת זה את מעריכה מאוד אני. לך שולחת שאני המיילים את קוראת כך על תודה לך לומר יתירצ. ב.נ

 .יקר
 
 

 5 יום

 
 ?שיגעון לא זה, את לי תגידי] שם : [נושא

 
 ,]שם [שלום

 
 חיכית אם. בדואט ת פ ר ו ט מ מכירה עורכת אני השבוע סוף ועד ממחר החל .השתגעתי באמת עכשיו. זה זהו

 עד רק הפרטים כל לב שימי. לך יתאים זה אולי אז טובים ממש במחירים לגמרי שווים חורף בגדי קנותל הזדמנותל
500 ₪  

  50-249₪חולצות               •

  199-500₪מכנסיים             •

  150-399₪שמלות               •

  120-219₪חצאיות              •

  120-149₪צעיפים              •

  500-900₪מגפיים /ם נעליי •

  220-500₪תיקים               •
 

 ,בברכה
 חנה חיטמן 

 דואט בגדי מעצבים
www.facebook.com/duet.cloths 

 
 ☺ שלי אישית באחריות שתאהבי משהו מוצאת ולא לכאן מגיע שאת מצב אין. ב.נ
 
 

 6 יום

 מתחיל געוןיהש  היום] שם: [נושא
 

 ,]שם [שלום
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 שישי ביום החנות לסגירת ועד מהיום שהחל לך להזכיר רציתי רק אז מאתמול שלי למייל לב שמת שלא להיות יכול
 . בחנות החורף בגדי כל על מטורפות מכירה עורכת אני, הקרוב

 .  500₪ עד רק הפרטים כל
 
 

 ,בברכה
  חיטמן חנה

 מעצבים בגדי דואט
www.facebook.com/duet.cloths 

 
 הבגדים לך יחטפו לא רוצה את אם להקדים לך ממליצה, 14:00 בשעה ובהקר שישי ביום ננעלת המכירה. ב.נ

 השווים
 
 

 7 יום

 
 הדרך כל לאורך נמשך השגעון: נושא

 
 ,] שם [שלום

 
 . ן ו ע ג י ש כמו לך נראה לא זה אם את לי תגידי , באמת עכשיו אבל. לדואט הגיעו בנות עשרות כבר

 

  50-249₪חולצות               •

  199-500₪         מכנסיים    •

  150-399₪שמלות               •

  120-219₪חצאיות              •

  120-149₪צעיפים              •

  500-900₪מגפיים     /נעליים  •

  220-500₪תיקים                    •
 

  14:00 בשעה הקרוב שישי יום עד רק זה וכל,  ₪ 500 במעל אחד פריט תמצאי לא
 

 ,בברכה
  מןחיט חנה

 מעצבים בגדי דואט
www.facebook.com/duet.cloths 

 
 נגמר זה שמחרתיים בחשבון קחי שלך החורף ארון את לרענן לך בא עדיין אם. ב.נ
 

  8 יום

 
 נגמר זה מחר ... שמעת לא עדיין אם] שם: [נושא

 
 ,]שם [שלום

 אני 14:00 בשעה מחר השבוע הלמכיר הגיעו כבר בחורות שמאות אחרי. נגמר סוף סוף הזה הטירוף מחר , זהו
 .  500₪ עד של במחירים שווים מעצבים בגדי כמה עוד נותרו. המטורפת המכירה את וגם החנות את אסגור

 

  50-249₪חולצות          •

  199-500₪מכנסיים        •

  150-399₪שמלות          •

  120-219₪חצאיות         •

  120-149₪צעיפים         •

  500-900₪ מגפיים  /נעליים  •

  220-500₪תיקים                 •
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 . שלך החורף ארון את לרענון כדי מחר עד להגיע תוכלי
 

 ,ניפגש אם אשמח
 חיטמן חנה

 מעצבים בגדי דואט
cloths.duet/com.facebook.www 

 
 בפייסבוק שלנו בעמוד למצוא אפשר והטבות עדכונים, תמונות עוד. ב.נ
 
 

 9 יום

 
 שלך האחרונה ההזדמנות זה היום, ] שם: [נושא

 
 שתפסתי מזל אז לא אם. בדואט עושה שאני המטורפת המכירה על שמעת לא שעדיין להיות יכול, ] שם [שלום
 . נסגרת היא 14:00 בשעה היום ממש היום כי אותך

 
  ₪ 500כל הפרטים רק עד 

 

  50-249₪  חולצות          •

  199-500₪מכנסיים          •

  150-399₪שמלות            •

  120-219₪חצאיות           •

  120-149₪צעיפים           •

  500-900₪מגפיים   /נעליים  •

  220-500₪תיקים                 •
 

 אני ולכן יקר ךשל שהזמן יודעת אני. דואט של הלקוחות במועדון חברה שאת כך על תודה לך להגיד שוב רציתי
 . זה את מעריכה ממש ממש

 
 ,להתראות

 חיטמן חנה
 מעצבים בגדי דואט

cloths.duet/com.facebook.www 
 
 !תודה. ב.נ
 
 
 

 
 


